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VILNIAUS DARŽELIS-MOKYKLA ,,DAINORĖLIAI“
SUTIKIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO
Vilnius
(data)
Sutinku, kad mano asmens ir mano sūnaus/dukros, globotinio/globotinės asmens
duomenis Vilniaus darželis-mokykla (adresas Ankštoji 11, Vilnius tel. 8-52497572
El.paštas.rastine@dainoreliu.vilnius.lm.lt tvarkytų siekiant šių tikslų:
1. mokymo sutarčių apskaitos
2. mokinių asmens bylų tvarkymo
3. elektroninio dienyno pildymo
4. įvairių pažymų (pvz., apie mokinio dalyvavimą įvairiuose renginiuose,
konkursuose, būrelio lankymą ir pan.) išdavimo
5. mokinio pažymėjimų išdavimo tikslu
6. elektroninio moksleivio pažymėjimo kortelės (EMP) išdavimo
7. mokinio krepšelio paskaičiavimo
8. Mokinių registro pildymo
9. Vaiko gerovės komisijos darbo organizavimo ir vykdymo
10. neformaliojo švietimo organizavimo
11. nemokamo maitinimo organizavimo
12. mokyklos nelankančių mokinių apskaitos
13. nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo

SUTINKU

NESUTINKU

(pažymėkite varnelę)

1.bendruomenės ir visuomenės informavimo apie įstaigos veiklą ir bendruomenės narių
pasiekimus tikslu – kai Duomenų subjektas pageidauja, kad įstaiga nebetvarkytų ir ištrintų
informaciją apie jo/jos asmens duomenis
SUTINKU
NESUTINKU
(pažymėkite varnelę)
Patvirtinu, kad esu tinkamai informuotas(-a), kad:
Mano asmens ir mano sūnaus/dukros, globotinio/globotinės duomenys nebus pateikti tretiesiems asmenims.

Duomenų teikimas tretiesiems asmenims galimas tik šiais atvejais:
1. Neįgaliotų trečiųjų asmenų elektroninius ar kitokia forma (išskyrus telefonu) pateiktus prašymus
suteikti jiems informaciją apie Duomenų subjektus turi būti atsakoma tik jeigu rašytiniame prašyme
yra nurodytas Duomenų subjekto duomenų naudojimo tikslas, tinkamas teikimo bei gavimo teisinis
pagrindas ir prašomų pateikti Duomenų subjektų duomenų apimtis.
2 .Konfidencialumo reikalavimas netaikomas ir Duomenų subjekto asmens duomenys gali būti
suteikti teismui, prokuratūrai, ikiteisminio tyrimo įstaigoms bei kitoms institucijoms, kurioms teisinį
pagrindą reikalauti pateikti asmens duomenis suteikia Lietuvos Respublikos įstatymai.



Jūsų asmens duomenys bus saugomi iki vaikas lankys „Dainorėlių“ d/m;

 Jūs turite teisę: Susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis; Reikalauti ištaisyti
neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis; Reikalauti sunaikinti savo asmens
duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, asmens duomenų tvarkymo veiksmus, jei tai atliekama
pažeidžiant įstatymus; Gauti su savinimo susijusius asmens duomenis susistemintu, įprastai
naudojamu ir (ar) kompiuterio skaitomu formatu; Nesutikti su savo duomenų tvarkymu ir arba
atšaukti šį sutikimą dėl savo asmens duomenų tvarkymo, nedarant poveikio sutikimų grindžiamų
duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui; apriboti savo asmens duomenų tvarkymą
pagal taikomus teisės aktus; Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai; Bet kada
atšaukti duotą sutikimą.
Norėdami atšaukti šį sutikimą, tai galite padaryti el. p. kreipdamiesi rastine@dainoreliu.vilnius.lm.lt
arba tel. (8 5 ) 249 75 72 ir Jūsų asmens duomenys bus nedelsiant ištrinti.

________________
(Parašas)

______________________
(Vardas, pavardė)

